Vesperviering
vrijdag 29 april 2022

Het is de Heer…!?

voorganger: Lidwien Meijer
lector: Gerarda Havermans-van Mourik en Anneke van der Steen
muziek: Wim van der Steen (piano en zang)
camera: Jan Voorbraak
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Muziek
Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan
Welkom en inleiding
Van harte welkom bij deze Vesperviering op de vrijdagmiddag.
We zijn hier samen in de Naam…
Een verschijningsverhaal horen we in de evangelielezing, in deze tijd van Pasen.
Zeven leerlingen zijn maar weer gaan vissen. De Heer is verrezen, wordt gezegd… maar ze
merken er niets van, ze gaan hun oude vak maar weer uitoefenen, vissen. Petrus voorop.
Maar die hele nacht vangen ze niets. Ze zijn teleurgesteld en moe.
Dan staat Jezus daar in het eerste ochtendlicht op het strand. Maar ze herkennen hem niet.
Hij geeft hun advies. “Probeer het eens anders…”, zegt hij. En zo raken hun netten wel
gevuld.
‘Het is de Heer!’, zien ze dan pas.
Er is de herkenning, blijdschap. Ze durven dóór te gaan op zijn weg van verzoening, van
breken en delen. Ze gaan mensen vissen, zoals hij hen vroeg te doen.
En wij, zeggen wij het de vissers na op onze wegen, in onze tijd?
Het is de Heer…!?

Korte stilte
Lied: Christus die verrezen is (Gezangen voor Liturgie nr. 411
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Mensen vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Mensen vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Mensen vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
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Openingsgebed
Eeuwige God,
aanwezige in ons midden,
doe ons uw aanwezigheid ervaren,
zoals die zeven vissers uw Zoon Jezus herkenden,
op die vroege morgen aan het meer
in zijn wijsheid, zijn barmhartigheid,
en in het breken en delen van brood en vis.
Maak ons ook open, ontvankelijk hiervoor.
Dit vragen wij U door Christus de Verrezene,
die met U en de heilige Geest,
leeft tot in eeuwigheid, Amen.

We bidden psalm 30I (Gezangen voor Liturgie, blz. 52 t/m 54)
Hoog eer ik U, o Heer,
want Gij hebt mij ontheven,
Gij hebt mij nieuw gemaakt.
Hoog eer ik U, o Heer, want Gij hebt mij ontheven,
Gij maakte dat mijn vijand het lachen heeft verleerd.
O Heer, Gij deed herrijzen mijn leven uit de doden;
of Gij mij had herschapen ben ik het graf ontgaan.
Hoog eer ik U, o Heer,
want Gij hebt mij ontheven,
Gij hebt mij nieuw gemaakt.
Ik heb, o Heer, mijn God, tot U in nood geroepen:
Gij hebt mij nieuw gemaakt.
Eert dan met zang en harp, o Heer, gij zijn getrouwen,
looft zijn hoogheilige naam.
Hoog eer ik U, o Heer,
want Gij hebt mij ontheven,
Gij hebt mij nieuw gemaakt.
Een oogwenk duurt zijn gramschap, een leven lang zijn goedheid;
de avond daalt in tranen, met jubel komt de morgen.
Hoog eer ik U, o Heer,
want Gij hebt mij ontheven,
Gij hebt mij nieuw gemaakt.
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Hoor mij, o Heer, heb deernis, wees Gij, o Heer, mijn helper.
En toen hebt Gij veranderd mijn rouwgang in een reidans, o Heer,
Gij zijt mijn God.
U mag ik eeuwig loven.
Hoog eer ik U, o Heer,
want Gij hebt mij ontheven,
Gij hebt mij nieuw gemaakt.

We zingen psalm 30II (Gezangen voor Liturgie, blz. 55 t/m 57)
Van U wil ik spreken, God,
Gij hebt mij omhoog getrokken.

Ik riep tot U: help mij, God, toen hebt Gij mij genezen.
Gij hebt mij teruggehaald diep uit de afgrond.
Ik werd al bij de doden gerekend,
Gij hebt mij weer levend gemaakt.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Ik heb U geroepen, God, U om genade gesmeekt:
wat hebt U er aan als ik dood ga en in het graf word gelegd.
Kan het stof U soms loven, een dode uw trouw bezingen?
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Toen hebt Gij mijn droefheid veranderd in blijdschap,
ik ging in rouw en Gij hebt mij gekleed in vreugde.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Van U wil ik spreken, God,
en iedereen mag het horen:
Gij hebt mij omhooggetrokken.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
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Evangelielezing – Johannes 21, verzen 1-14
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes
Jezus heeft zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het Meer van Tiberias.
Dit geschiedde als volgt.
Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana
in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.
Simon Petrus zei tegen hen: `Ik ga vissen.’
`Dan gaan wij mee’, antwoordden ze.
Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets.
Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen
wisten niet dat het Jezus was.
Hij riep hun toe: `Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’
`Nee’, riepen ze terug.
`Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij, `daar zul je wel iets vinden.’
Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op
te halen.
Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus: `Het is de Heer.’
Nauwelijks had Simon Petrus gehoord `Het is de Heer’, of hij schortte zijn kiel op
– het enige wat hij aan had – en sprong in het water, terwijl de andere leerlingen met de
boot kwamen – ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el – en het net
met de vissen achter zich aan sleepten.
Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis
erop en brood ernaast.
Jezus zei tegen hen: `Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’
Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land.
Het zat vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid
scheurde het net niet.
Daarna zei Jezus: `Kom nu en eet.’
Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: `Wie bent U?’
Ze wisten nu dat het de Heer was.
Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.
Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit
de doden.

Gezongen acclamatie: Roep onze namen (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 501)
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Overweging
Een bijzonder, rijk verhaal van die wonderbare visvangst. ‘Ik ga vissen’, zei Petrus. Ze gaan
aan de slag, maar ze vangen niets, de hele nacht niet. Ze doen hun best, tevergeefs. Geen
vis.
Dat geeft een machteloos gevoel, wat we allemaal wel herkennen. Je bent druk met iets
bezig, en het lukt niet. Je houdt stug vol, het gaat niet. Waar doe je het allemaal voor?
Het wordt langzaam licht in het verhaal. Ze zijn dicht bij de oever en kijk, daar staat een man
aan de kant en die vraagt: ‘Heb je een maaltje vis voor me?’
‘We hebben niets gevangen’, moeten ze hem terugroepen. Ze staan met lege handen.
‘Gooi het net aan stuurboord uit, rechts van je schip, dan lukt het wel.’ Zo reageert de
vreemdeling. Hij weet kennelijk hoe ze hun leven op een ander spoor kunnen krijgen.
Soms moet iemand tegen je zeggen: ‘Ik zou het eens over een andere boeg gooien’.
Ze werpen het net uit aan de andere zijde en even later is het niet meer te slepen, zo vol met
vis zit het.
Terwijl het langzaam licht wordt, is er is nieuw leven. Na de hopeloosheid van zwoegen in
het donker. En dat herinnert hen aan Jezus. Johannes, een van de zeven zegt het tegen
Petrus: ‘Het is de Heer’. Hij herkent hem, bij de ommekeer, de doorbraak naar iets nieuws, in
die overvloed van al die vis.
Nog is het verhaal niet uit. Als ze met hun boordevolle net aan land komen, zien ze daar een
houtskoolvuur en daarop… vis. Alsof Jezus wil zeggen: waar jullie zo voor geploeterd hebben,
dat is er al, ook al zie je het nog niet. Het kostbaarste krijg je cadeau. Dat ligt op je te
wachten.
Jezus breekt en deelt brood en vis. En niemand durfde hem te vragen: ‘Wie bent u?’ De
ontmoeting tijdens de maaltijd is te kostbaar. Ze houden hun adem in.
Een rijk verhaal is het. Van kwetsbare mensen die het proberen… de moed verliezen, weer
vinden en dan ervaren: Het is de Heer.
Kunnen wij hem zo ook in onze levens herkennen, zoals Johannes in die boot? En op welke
momenten dan? Misschien als je over een dood punt komt in je leven, van donker naar licht
toe gaat, of als je samen deelt, wat je te bieden hebt, in alle eenvoud, zoals bij dat brood en
die vis. En dat je dan in een keer beseft: Hier is meer… Het is de Heer.’
Moge het zo zijn…

Meditatieve muziek
Wierook
Voorbeden
Gezongen acclamatie: Alleluia (Taizé)
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Eeuwige God,
bij U leggen wij neer wat ons beweegt,
al onze onrust, onze duisternis en tekort.
Wij bidden U
Voor hen die verkeren in hun eigen donkere nacht.
Die zich teleurgesteld voelen en leeg, door tegenslagen en zorgen.
Om mensen die hen een nieuwe weg kunnen wijzen,
zodat zij zullen zeggen: Het is de Heer!
Laat ons zingend bidden.
Voor hen die U niet meer zien, niet herkennen.
Die zich alleen voelen, zonder grond onder de voeten.
Om wegwijzers, naar voedsel voor de ziel,
en dat zij kunnen zeggen: Het is de Heer!
Laat ons zingend bidden.
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne
Die ontheemd zijn, vol spanning en onzekerheid.
Om mensen die hen bijstaan, die hun menswaardig tegemoetkomen
Dat zij dan zullen zeggen: Het is de Heer.
Laat ons zingend bidden.
Voor onze kerk, hier in West Europa,
die vast lijkt te zitten, op een dood spoor dreigt te raken.
Om nieuwe geestkracht en creativiteit,
en dat wij mogen zingen: Het is de Heer!
Laat ons zingend bidden.
Intenties

Lied: Gij zijt voorbij gegaan (Gezangen voor Liturgie nr. 451)
1. Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.
2. Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
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Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.
3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slottekst
Tussen Pasen en Pinsteren
- de mensenzoon lijkt uit het zicht,
De Geest is nog niet uitgestort –
leek er geen houvast te zijn, dan de schim van de geliefde.
En toch, juist in deze schemertijd, troostte hij zijn leerlingen
en verscheen hun aan het strand.
In tijden van schemering, mogen wij wachten op de Geest,
vuur van liefde, groter dan wijzelf.
Vanuit dit vuur spreken wij tot Jou, Opgestane Heer, lieve broeder,
en leggen voor Je wat ons benauwt:
het verdriet van deze wereld, het onrecht, het grote geweld.
Kom met de storm van je liefde.
Breek het vuur uit ons los,
laat het geestdriftig aanwakkeren,
zodat iedereen kan zien: die mensen zijn dwaas…
Catharina Visser (bewerkt door Lidwien Meijer)

Mededelingen
Zegenwens
Gaan wij dan van hier, in vertrouwen en hoop,
wetend van het licht, de blijdschap en de overvloed,
die de Verrezen Heer ons geeft.
Dat dit ons mag bemoedigen op al onze wegen.
Moge onze God ons daartoe zegenen,
Vader, Zoon en heilige Geest, Amen.
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Lied: Vrede wens ik je toe (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 147)
Vrede wens ik je toe.
Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

----------------------------------------------------------

De Vesperviering is een initiatief van parochianen
van Parochie De Goede Herder Maassluis-Vlaardingen-Schiedam
en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van de pastoraatsgroep de Goede Herder Schiedam.
De Vesperviering wordt de laatste vrijdag van elke maand gehouden.
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